
Prelucrare sol

Grape mijlocii

Toate lucrările de pregătire a a patului germinativ, demiriștire, încorporarea resturilor vegetale precum și 

nivelarea și afânarea solului după arătura principală, se pot realiza cu succes cu ajutorul grapelor mijlocii. 

Cadrul robust, reglajele rapide și productivitatea crescută permit lucrul pe suprafețe mari.

GD 3A GD 3.5 GD 4.4

Necesar de putere [CP] 100 - 120 120 - 150 160 - 180

Lățime de lucru [m] 3 3.5 4.4

Număr discuri 29 33 42

Diametrul discurilor [mm] 660 660 660

Distanța dintre discuri [cm] 22 22 22

Dispunerea bateriilor "X" "X" "V"

Tipul tăvălugului cu lame zimțate

Adâncimea de lucru [cm]* 12 - 18 12 - 18 12 - 18

Productivitate [ha/h] 1.7 - 2.3 1.7 - 2.3 2.2 - 3.5

Viteza deplasare în transport [km/h] 15 15 15

Viteza deplasare în lucru [km/h] 6 - 12 6 - 12   6 - 12

Dimensiuni de gabarit în lucru [Lxlxh](m) 4.6x3.4x1.3 4.6x3.7x1.3 5.5x4.4x1.3

Dimensiuni de gabarit în transport [Lxlxh](m) 4.6x3.4x1.6 4.6x3.7x1.6 5.5x2.8x2.5

Masa [kg] 1750 1950 3400

* în funcție de condițiile de sol

Model
Caracteristici



 Puterea necesară a tractorului variază în funcție de modelul ales de la 100 CP până la 180 CP

 Se pot utiliza fără a fi nevoie de operația de arat în prealabil

 Dispun de un sistem de reglare al unghiului de atac individual pentru fiecare baterie în parte, 
între 12 și 18 grade

 Pregătirea stratului germinativ asigură o mai bună germinare și o răsărire uniformă și rapidă a 
tuturor culturilor

 Pot lucra și în condiții grele chiar și în terenuri nepregătite de mult timp, ceea ce permite 
însămânțarea rapidă

 Permit încorporarea îngrășământului natural și a gunoiului de grajd printr-o singură trecere

 Distrug rădăcinile buruienilor, ceea ce duce la un consum redus de erbicide

 Discurile crestate cu diametrul de 660 mm asigură o încorporare eficientă a resturilor vegetale în sol

Discuri crestate 
potrivite pentru 
toate tipurile de sol, 
indiferent nivelul de 
pregătire al acestora.

Tăvălugii cu bare 
zimțate mărunțesc 
și nivelează solul 
în urma discurilor 
crestate.

Baterie cu discuri 
rabatată pentru 
transport.

Cilindri hidraulici 
necesari pentru 
rabatarea cadrelor 
laterale în lucru și 
transport.


